
 بسمه تعالي

 ليست تائيد شده دانشجويان ثبت نام كننده حوزه امتحاني تهران

 نام دروسنام دانشجورديف
 1انديشه اسالمي  بهداشت عمومي معادالت ديفرانسيل 1رياضي  تفسير موضوعي قرآن فيزيولوژي 1فيزيك  2رياضي  امير -اتحادي 1

 متالورژي پودر زبان خارجه 2ريخته گري  2انديشه اسالمي  2استخراج فلزات  انجماد فلزات متالورژي سطوح و پوشش دادن رهزه-محمدي 2

 1انديشه اسالمي  بهداشت عمومي آناتومي فيزيولوژي 1فيزيك  1رياضي  ميرعرفان- اجاق زاده 3

 1آزفيزيك  راديولوژي تجهيزات مهندسي پزشكي هوش محاسباتي مقدمه اي بر پردازش تصاوير ماشينهاي الكتريكي نسرين- وزانياخالقي ب 4

 1آزفيزيك  1مدار الكتريكي  1الكترونيك  راديولوژي بهداشت عمومي پيرامون انقالب اسالمي رضا- اسفندياري حقگو 5

 تفسير موضوعي قرآن ماشينهاي الكتريكي حامد-نيااعتمادي  6
مقدمه اي بر پردازش 

 تصاوير پزشكي
 تجهيزات مهندسي پزشكي راديولوژي 2الكترونيك 

  

 فيزيك پيش زبان پيش فارسي برنامه نويسي رياضي پيش اخالق اسالمي احسان-نافشار كه 7

 محاسبات مهندسي پااليش بهزاد- افشاري 8
فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ايران
زبان تخصصي  1كنترل فرآيند  طرح راكتور

    شيمي

 تجهيزات مهندسي پزشكي راديولوژي كنترل خطي هوش محاسباتي تفسير موضوعي قرآن ماشينهاي الكتريكي يدوحيدس- الهيار 9

 معادالت ديفرانسيل پيرامون انقالب اسالمي مقدمه اي بر فيزيك پزشكي منا- اميني 10
استاتيك و مقاومت مصالح 

 پزشكي
 1مدار الكتريكي 

   

 اصول توانبخشي ماشينهاي الكتريكي مائده- خوشابرانصاري  11
مقدمه اي بر پردازش 

 تصاوير پزشكي
 تجهيزات مهندسي پزشكي راديولوژي 2الكترونيك 

  

 فيزيك پيش زبان خارجه فارسي برنامه نويسي رياضي پيش اخالق اسالمي فرشيد- ياهل گرم 12

 شيمي آلي نفت تفسير موضوعي قرآن 1ترموديناميك  2سياالت  سهيل-ايران نژاد 13

 فيزيك پيش زبان پيش فارسي برنامه نويسي رياضي پيش اخالق اسالمي هيلدا-بادمهره 14

 محاسبات عددي شيمي موازنه جرم و انرژي 1مكانيك سياالت  رياضي مهندسي 2ترموديناميك  نفت اشكان- علي باالزاده 15

 شيمي پيش فيزيك پيش زبان خارجه آشنايي با مهندسي شيمي رياضي پيش مداح-بخشي 16

 متالورژي پودر مواد ديرگداز 2ريخته گري  شكل دادن فلزات 2استخراج فلزات  انجماد فلزات عمليات حرارتي روشهاي نوين آناليز هانيه-براتي 17

 1مدار الكتريكي  راديولوژي محاسبات عددي پزشكي تاريخ اسالم مديريت و خدمات بهداشتي مقدمه اي بر فيزيك پزشكي مرضيه السادات-برف چين 18

 راديولوژي بهداشت عمومي مقدمه اي بر پردازش تصاوير اصول توانبخشي محمدرضا- يانپورفرشچ 19
تجهيزات مهندسي 

    پزشكي

 1آزفيزيك  محاسبات عددي پزشكي 1مدار الكتريكي  اصول توانبخشي 2انديشه اسالمي  آمار حياتي مقدمه اي بر فيزيك پزشكي افسانه- پيرايش 20

 رياضي مهندسي پيرامون انقالب اسالمي فروزان- دتركاشون 21
استاتيك و مقاومت 

 مصالح پزشكي
 برنامه نويسي 1مدار الكتريكي 

   

 راديولوژي 1الكترونيك  تجزيه و تحليل سيستمها 2مدار الكتريكي  ماشينهاي الكتريكي تاريخ اسالم آرمين-تقي زاده 22

 فيزيك پيش زبان پيش فارسي برنامه نويسي رياضي پيش اخالق اسالمي نوشين- توفيقي 23

 بهداشت عمومي آناتومي فيزيولوژي 1فيزيك  1رياضي  2رياضي  يليل- جامعي 24



 نام دروسنام دانشجورديف
 1مدار الكتريكي  معادالت ديفرانسيل تاريخ اسالم 2فيزيك  2رياضي  ميالد- جراح 25

 1آزفيزيك  بهداشت عمومي معادالت ديفرانسيل مديريت و خدمات بهداشتي فيزيولوژي 2فيزيك  2رياضي  رزادف- جعفري 26

 فيزيولوژي رياضي پيش مهتاب- ردجاللي ف 27
مديريت و خدمات 

 بهداشتي
 فيزيك پيش زبان پيش بهداشت عمومي

  

محاسبات عددي  1مدار الكتريكي  راديولوژي 1الكترونيك  تجزيه و تحليل سيستمها 2مدار الكتريكي  تاريخ اسالم سيده طاهره- جليلي فراشاه 28
  پزشكي

 برنامه نويسي 2فيزيك  معادالت ديفرانسيل تفسير موضوعي قرآن 2رياضي  مهدي- عباس آباديجهاني  29

 معادالت ديفرانسيل تاريخ اسالم آناتومي فيزيولوژي 2فيزيك  آمار حياتي 2رياضي  آتوسا-حاتمي 30

 پيرامون انقالب اسالمي آناتومي فيزيولوژي 1فيزيك  آمار حياتي 2رياضي  شايارخ-حبيبي 31

استاتيك و مقاومت  2الكترونيك  آمار حياتي آيالر- حبيبي پور دستجردي 32
 مصالح پزشكي

 1مدار الكتريكي 
    

 راديولوژي 1الكترونيك  تجزيه و تحليل سيستمها 2مدار الكتريكي  ماشينهاي الكتريكي تاريخ اسالم محمد حسين- رحسين پو 33

 شيمي آلي 1انديشه اسالمي  موازنه جرم و انرژي شيمي تجزيه 2فيزيك  1ترموديناميك  اودد- حسيني 34
محاسبات عددي 

  شيمي

 1مدار الكتريكي  رياضي مهندسي معادالت ديفرانسيل 2انديشه اسالمي  مقدمه اي بر فيزيك پزشكي هادي- حسيني 35

 1آزفيزيك  1الكترونيك  تجزيه و تحليل سيستمها 2مدار الكتريكي  يدكميلس- حسيني 36

 محاسبات عددي شيمي شيمي آلي موازنه جرم و انرژي معادالت ديفرانسيل 2انديشه اسالمي  2ترموديناميك  اميد-حصومي 37

 موازنه جرم و انرژي آشنايي با مهندسي شيمي شيمي عمومي 1رياضي  اخالق اسالمي مرتضي-ارحكمت شع 38

 برنامه نويسي 2فيزيك  تفسير موضوعي قرآن فارسي 1رياضي  سينح-حيدري 39

 فيزيك پيش زبان خارجه 2رياضي  آمار حياتي احسان-خاكپورملكي 40

 برنامه نويسي شيمي آلي 1فيزيك  1رياضي  2رياضي  اخالق اسالمي انهيگ- خاني 41

-خرسندي عبدي خمسخي 42
 سينا

 برنامه نويسي فيزيك پيش 1انديشه اسالمي  1رياضي  2فيزيك  فيزيولوژي
  

 كنترل خطي هوش محاسباتي اصول توانبخشي ماشينهاي الكتريكي ريساپ- خليلي 43
تجهيزات مهندسي 

    پزشكي

 فيزيك پيش زبان پيش فارسي برنامه نويسي رياضي پيش اخالق اسالمي ستي ساداته-داوري 44

خواص مكانيكي مواد  2خواص فيزيكي مواد  شكل دادن فلزات نقشه كشي صنعتي خوردگي و اكسيداسيون اخالق اسالمي زبان تخصصي مواد مهدي- دباغ 45
 برنامه سازي كامپيوتر 2

 زبان خارجه نقشه كشي صنعتي 1فيزيك  شيمي عمومي 1رياضي  اخالق اسالمي پيدهس-درستي 46

 شيمي پيش پيرامون انقالب اسالمي 1رياضي  1ترموديناميك  2رياضي  محمدحسن- درفان 47

 پيرامون انقالب اسالمي اصول توانبخشي ماشينهاي الكتريكي ريساپ- درويش 48
مقدمه اي بر پردازش تصاوير 

 پزشكي
 تجهيزات مهندسي پزشكي 2الكترونيك 

  

 1فيزيك  معادالت ديفرانسيل تاريخ اسالم مديريت و خدمات بهداشتي 2رياضي  صدف- يدستمالچ 49

 1آزفيزيك  محاسبات عددي پزشكي 1مدار الكتريكي  پيرامون انقالب اسالمي مقدمه اي بر فيزيك پزشكي علي- دولت فر 50



 نام دروسدانشجونام رديف
 1رياضي  2رياضي  1فيزيك  2فيزيك  فرهنگ و تمدن اسالم و ايران بهراد-ذبيحي نيا 51

مديريت و خدمات  2فيزيك  آمار حياتي 2رياضي  معادالت ديفرانسيل نسيم- ريذوالفقا 52
 بهداشتي

 بهداشت عمومي تفسير موضوعي قرآن
 

 راديولوژي 1الكترونيك  تجزيه و تحليل سيستمها 2مدار الكتريكي  ماشينهاي الكتريكي فرنوش- رئيسي 53

 فيزيولوژي 2فيزيك  آمار حياتي 2رياضي  رضا- لنبررحيمي چ 54
مديريت و خدمات 

 بهداشتي
 معادالت ديفرانسيل تاريخ اسالم

 

مديريت و خدمات  2فيزيك  آمار حياتي آرام-نژادرزمجو  55
 بهداشتي

 زبان خارجه معادالت ديفرانسيل 2رياضي 
  

 محاسبات عددي پزشكي راديولوژي رياضي مهندسي اصول توانبخشي اكرم- رستم 56

 پيرامون انقالب اسالمي ماشينهاي الكتريكي آمار حياتي اسمني- رشيدي 57
مقدمه اي بر پردازش تصاوير 

 پزشكي
 تجهيزات مهندسي پزشكي 2الكترونيك 

  

 فيزيك پيش زبان پيش فارسي برنامه نويسي رياضي پيش اخالق اسالمي انهيگ- زارع 58

 برنامه نويسي فيزيك پيش 1انديشه اسالمي  بهداشت عمومي تفسير موضوعي قرآن فرهنگ و تمدن اسالم و ايران طفيمص- زارع 59

 معادالت ديفرانسيل تاريخ اسالم آناتومي فيزيولوژي 2فيزيك  آمار حياتي 2رياضي  عاطفه-زارعي 60

 برنامه نويسي فيزيك پيش فارسي 1رياضي  اخالق اسالمي زينب-ادزنگنه ر 61

 فارسي رياضي پيش صادق- زهرائي 62
آشنايي با مهندسي 

 شيمي
 شيمي پيش فيزيك پيش زبان پيش

  

 فارسي رياضي پيش اميرحسين-ساساني قمصري 63
آشنايي با مهندسي 

 شيمي
 شيمي پيش فيزيك پيش زبان خارجه

  

 1الكترونيك  تجزيه و تحليل سيستمها 2مدار الكتريكي  مقدمه اي بر فيزيك پزشكي زهرا-ئمهسعدي طا 64

 1آزفيزيك  راديولوژي 1الكترونيك  تجزيه و تحليل سيستمها 2مدار الكتريكي  ماشينهاي الكتريكي تاريخ اسالم شيرين- شعبان زرندي 65

آشنايي با مهندسي  1رياضي  شيمي عمومي سينا- دانيشيني مي 66
 شيمي

 برنامه نويسي 1فيزيك  زبان خارجه
  

 فيزيك پيش زبان پيش فارسي برنامه نويسي رياضي پيش اخالق اسالمي وحيد- صالحي 67

محاسبات عددي  1مدار الكتريكي  1الكترونيك  2انديشه اسالمي  آمار حياتي نازفر- صالح 68
    پزشكي

 فيزيك پيش زبان خارجه فارسي برنامه نويسي رياضي پيش اخالق اسالمي رگسن- طائبي 69

 برنامه نويسي بهداشت عمومي پيرامون انقالب اسالمي 1فيزيك  1رياضي  فرنوش- طهماسبي 70

 معادالت ديفرانسيل تفسير موضوعي قرآن آناتومي فيزيولوژي 2فيزيك  آمار حياتي 2رياضي  ايليا- عابديني 71

 1آزفيزيك  پيرامون انقالب اسالمي 2رياضي  انتخاب مواد فلزي شيمي فيزيك مواد مهران- عالي زاده يزن آباد 72

 بهداشت عمومي تاريخ اسالم آناتومي فيزيولوژي 2فيزيك  آمار حياتي 2رياضي  اطمهف-عباسي 73

 برنامه نويسي 1فيزيك  شيمي عمومي 1رياضي  اخالق اسالمي ياسين-رندقعباسي ك 74

استاتيك و مقاومت  1الكترونيك  تجزيه و تحليل سيستمها 2مدار الكتريكي  ماشينهاي الكتريكي احمد-عرب سعيدي 75
 مصالح پزشكي

 1آزفيزيك  راديولوژي
 

 1مدار الكتريكي  زبان پيش مديريت و خدمات  1فيزيك  آمار حياتي ده روياسي-علوي 76



 نام دروسدانشجونام رديف
 2فيزيك  فيزيولوژي 1فيزيك  1رياضي  برنامه نويسي پريسا- علي جاني كوه بنه 77

 شيمي فيزيك 1انتقال حرارت  نقشه كشي صنعتي 2انديشه اسالمي  محاسبات مهندسي پااليش 2سياالت  جالل-عليزاده 78

 برنامه نويسي محاسبات عددي شيمي آلي رياضي مهندسي شيمي تجزيه استاتيك و مقاومت مصالح 1ترموديناميك  مهشيد-ئيغالمرضا 79

 برنامه نويسي پيرامون انقالب اسالمي 2فزيك  آمار حياتي 2رياضي  پريسا-غالمي 80

 راديولوژي 1الكترونيك  2مدار الكتريكي  ماشينهاي الكتريكي عارفه-ديغني آبا 81

 فرهنگ و تمدن اسالم و ايران بهاره-فاطميان اول 82
استاتيك و مقاومت مصالح 

 پزشكي
 برنامه نويسي 1مدار الكتريكي 

محاسبات عددي 
    پزشكي

 خوردگي و اكسيداسيون شيمي فيزيك مواد مسعود- فداكار 83
انتقال مطالب علمي و 

 فني
 مقاومت مصالح انتخاب مواد فلزي

   

 مقدمه اي بر فيزيك پزشكي كاظم-كندريفرزانه  84
فرهنگ و تمدن اسالم و 

 ايران
 1آزفيزيك  برنامه نويسي 1مدار الكتريكي  اصول توانبخشي تاريخ اسالم

 

 تفسير موضوعي قرآن آناتومي ابراهيم- فروغي 85
مقدمه اي بر پردازش 

 تصاوير پزشكي
 تجهيزات مهندسي پزشكي

 
 1آزفيزيك 

  

 1آزفيزيك  راديولوژي 1الكترونيك  تجزيه و تحليل سيستمها 2مدار الكتريكي  ماشينهاي الكتريكي تاريخ اسالم سحر- غانيفعال او 86

 برنامه نويسي زبان خارجه 1رياضي  پيرامون انقالب اسالمي 2فيزيك  آمار حياتي اريوشد- فقيهي 87

 فيزيك پيش زبان پيش فارسي برنامه نويسي رياضي پيش اخالق اسالمي مصطفي-يمندقاسمي م 88

 1انديشه اسالمي  بهداشت عمومي آناتومي 2فيزيك  آمار حياتي 2رياضي  سامان-قبادي 89

 الكترومغناطيس ميدا-قنبري 90
حفاظت از تاسيسات 

 بيمارستاني
 شبكه هاي كامپيوتري

فرهنگ و تمدن اسالم و 
 ايران

 2انديشه اسالمي  اصول توانبخشي
  

 1آزفيزيك  محاسبات عددي پزشكي 1مدار الكتريكي  آمار حياتي فرهنگ و تمدن اسالم و ايران نرگس-كحاليان 91

 معادالت ديفرانسيل آناتومي فيزيولوژي 2فيزيك  آمار حياتي 2رياضي  مهيار-كريمي 92

 تاريخ اسالم آناتومي فيزيولوژي 2فيزيك  آمار حياتي 2رياضي  معادالت ديفرانسيل زهرا-كريمي 93

استاتيك و مقاومت  2فيزيك  2رياضي  شيما- كشاورزحداد 94
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